……………………………………………..

Paniówki , ……................

Imiona i nazwiska wnioskodawców – rodziców/prawnych opiekunów

……………………………………………..
Adres do korespondencji

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Paniówkach
Wniosek o przyjęcie dziecka
do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach
na rok szkolny 2020/2021
Proszę o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach
i objęcie je opieką w godzinach od ………….. do ………...... .

I - DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW
Dane osobowe kandydata
NAZWISKO

IMIĘ

DATA URODZENIA

-

DRUGIE IMIĘ

MIEJSCE URODZENIA

PESEL W przypadku braku numeru
PESEL – seria i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

-

Dane osobowe rodziców kandydata
IMIĘ I NAZWISKO
MATKI

OJCA

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA RODZICÓW
KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

TELEFONY DO KONTAKTU
MATKI

OJCA

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
MATKI

OJCA

II - INFORMACJA O MIEJSCACH ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Jeżeli skorzystaliście Państwo z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, proszę wpisać nazwy i
adresy przedszkoli w kolejności od bardziej do mniej preferowanego.

1. Pierwszy wybór: ……………………………………………………………………………
nazwa przedszkola i adres przedszkola

2. Drugi wybór: …………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola i adres przedszkola

* Niepotrzebne skreślić

III - INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE
Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej (4) tabeli, wpiszcie TAK
i zgodnie z instrukcją umieszczoną w kolumnie trzeciej (3), dołączcie do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Wszystkie kryteria wymienione w poniższej tabeli mają jednakową wartość punktową.

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium
do oceny
Tak

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

Wielodzietność rodziny
kandydata

Niepełnosprawność
kandydata

Oświadczenie 1 o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późniejszymi zmianami)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

4.

5.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1172 z późniejszymi zmianami)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późniejszymi zmianami)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1172 z późniejszymi zmianami)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

6.

7.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1111 z poz. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
1

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ….......
1

Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
1

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja
samotnego wychowywania dziecka (patrz art. 20 b pkt 2 ustawy o systemie oświaty). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
1

Zgodnie z Art. 20 c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego
etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z
wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta.

IV - INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA W UZGODNIENIU
Z WÓJTEM1
Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej (4) tabeli, wpiszcie TAK
i dołączcie do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium. Oświadczenie musi zawierać klauzulę nas tępującej treści:
,,Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktual nym
stanem faktycznym”.
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub uczą się w trybie
dziennym, prowadzą działalność rolniczą lub działalność
gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko

20 pkt

2.

Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza do tej samej placówki

10 pkt

3.

Dziecko wychowuje się w rodzinie korzystającej z pomocy
społecznej lub świadczeń rodzinnych

10 pkt

4

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora
sądowego lub wsparciem asystenta rodziny, w rodzinie występuje
długotrwała lub ciężka choroba

10 pkt

5.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, przy której znajduje się
przedszkole

15 pkt

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach: …………………..
INFORMACJA______________________________________________________________________________________________________
Zgodnie z art.13 ust .1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 17 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje Panią/ Pa na,
że:








Administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny z siedzibą w Paniówkach;
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się przez e mail: biuro@protecton.pl
Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie naboru do przedszkola, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1
lit. c) RODO oraz art. 150 ustawy Prawo Oświatowe;
Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
Podane dane będą przechowywane przez okres edukacji w przypadku przyjęcia do placówki lub przez okres jednego roku, w
przypadku nieprzyjęcia - z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy prawo oświatowe;
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego; jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza
Pani/Pana prawa lub RODO.

MATKA/OPIEKUN PRAWNY
…………………………………………………………………..…...

OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY
………………………………………………………………………………………..

Wypełnia komisja rekrutacyjna

Data przyjęcia wniosku

Liczba otrzymanych punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym

Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata dziecka
Data

„TAK” lub „NIE”

Podpis przewodniczącego komisji

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola
Data

„TAK” lub „NIE”

Podpis przewodniczącego komisji

OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko dziecka)
wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.
Rodzina dziecka składa się z ……. osób, w tym …… dzieci.
,,Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”.

………………….., dn. ……………………

..................................
(Czytelny podpis
rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem samotnie wychowującym dziecko
………………………………………………….……, ur. …………..………w ………..
..……
(Imię i nazwisko dziecka)

(Data i miejsce urodzenia)

Jednocześnie oświadczam, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
,,Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”.

……..………… dn. ……………………

…………………………....
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE
O KORZYSTANU PRZEZ RODZINĘ
DZIECKA …………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)
ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
W FORMIE ZASIŁKU STAŁEGO
Oświadczam, że nasza rodzina - w ostatnich 6 miesiącach - korzystała ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.
,,Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”.

……..………… dn. ……………………

…………………………....
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE
O PRACY ZAWODOWEJ OBOJGA RODZICÓW
DZIECKA …………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że pracuję zawodowo.
,,Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”.

……………….., dn. ……………………

………………………..
(Czytelny podpis matki)

Oświadczam, że pracuję zawodowo.
,,Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”.

……………….., dn. ……………………

………………………..
(Czytelny podpis ojca)

